
 

 

Norges Blindeforbund Sporveisgata 10  

Postadresse: Postboks 5900 Majorstuen, 0308 OSLO. ORG: NO 971 038 179 

T: 23 21 50 00, F: 23 21 50 73, E: info@blindeforbundet.no 

Høringssvar til Høring – NRK-plakaten 

Norges Blindeforbund takker for muligheten til å sende inn 

høringssvar til Høring – NRK-plakaten. Norges Blindeforbund har 

kommentarer til følgende paragrafer:  

 § 13 NRK skal være allment tilgjengelig, punkt C  

I dag står det følgende: Ved utformingen av NRKs tilbud må det tas 
hensyn til funksjonshemmede bla. skal NRK ta sikte på at alle 

fjernsynsprogrammer blir tekstet. 

For synshemmede er lydteksting og synstolking helt nødvendig for 

en likeverdig seeropplevelse, her bør det derfor stå følgende: 

Ved utformingen av NRKs tilbud må det tas hensyn til 

funksjonshemmede, bla. skal NRK ta sikte på at alle 

fjernsynsprogrammer blir tekstet, lydtekstet og synstolket. Dette 
gjelder også livesendinger.  

 § 15 NRK skal etterstrebe høy kvalitet, mangfold og 

nyskaping 

Under begrepet mangfold ønsker Norges Blindeforbund å sette fokus 

på rekruttering av funksjonshemmede til både å jobbe i NRK og å bli 
inkludert i ordinære programmer. Alle mennesker er ressurser, et 

slikt fokus vil bidra til å bryte ned barrierer. Vi ønsker at NRK skal 

være allment tilgjengelig (ref. § 13) også som arbeidsplass, samt 
være identitetsskapende for alle (ref. § 14). Norges Blindeforbund 

ønsker derfor nytt punkt under § 13, 14 eller 15: 

NRK skal ta sikte på å rekruttere funksjonshemmede til alle typer 

stillinger og i alle typer sendinger. 
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 § 17 NRK skal ha et attraktivt innholdstilbud på 

internett, mobil-tv mv. 

Synshemmede bruker datatekniske hjelpemidler for å kunne tilegne 

seg informasjon på internett. Det er derfor viktig at nettsider er 

universelt utformet for å kunne nyttiggjøre seg disse. Hvis ikke en 
nettside er universelt utformet, vil ikke hjelpemidlene klare å lese 

innhold på denne nettsiden. I tillegg er som nevnt lydteksting og 

synstolking nødvendig for synshemmede, også i produksjoner ment 
for internett og nett-tv. 

Norges Blindeforbund ønsker derfor to nye punkt under § 17:  

NRK skal sørge for at sine nettsider er universelt utformet på alle 

plattformer. 

Ved utformingen av NRKs tilbud på internett, mobil-tv mv. må det 

tas hensyn til funksjonshemmede, bla. skal NRK ta sikte på at alle 

produksjoner for internett, mobil-tv mv. blir tekstet, lydtekstet og 
synstolket. Dette gjelder også liveproduksjoner. 

 Kringkastingstilbud og samfunnsoppdraget 

Norges Blindeforbund ønsker altså mer fokus på likeverdig tilgang for 

alle i NRK-plakaten. Dette er nødvendig for å inkludere hele 

befolkningen, både som seere/lyttere og som arbeidstakere, noe vi 
ser blant annet hos BBC1. Et slikt fokus vil også være i tråd med FN-

konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt 

funksjonsevne som ble ratifisert av Norge i 2013, samt 

Regjeringsplattformen2.  Først når dette fokuset er på plass vil NRK 
kunne oppfylle § 12 om å understøtte og styrke demokratiet, og bør 

absolutt være en del av de krav og forventninger Staten skal ha til 

NRK både som formidler og som arbeidsgiver. 

 

Med vennlig hilsen 

For Norges Blindeforbund 

(sign.) 

Atle Lunde 

Forbundsleder 

                                       
1 BBC Diversity Strategy 2011-2015 
2 Sundvolden-erklæringen 2013, Funksjonshemmede, side 9 
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